
 

 
BEST TRAINING SOLUTION va invita la seminarul de dezvoltare profesionala: 

 

 
MANAGEMENTUL PRODUSELOR CHIMICE  

 

la SEDIUL companiei dumneavoastra 
 

 

DE CE SA PARTICIPATI? 
 

Participand la acest seminar: 

- veti CUNOASTE si INTELEGE: 
 ce reprezinta si care sunt cerintele 

Regulamentelor europene REACH si CLP 
pentru utilizatori, distribuitori, importatori 
si producatori; 

 cele mai eficiente cai de combatere si 
control a pericolelor generate de produsele 
chimice periculoase, 

 

 
 

 modalitatile prin care distribuitorii si utilizatorii produselor chimice pot indeplini 
cerintele legislative din domeniul managementului produselor chimice, 

 ce informatii trebuie sa contina eticheta produsului si Fisa cu date de securitate 
aferenta acestuia; 

 modalitatea de cautare si accesare gratuita a legislatiei europeane din domeniu 
(versiunile actualizate si consolidate), 

 modalitati de comunicare in lantul de aprovizionare, 
 metode prin care se poate realiza informarea si instruirea lucratorilor. 

 
- veti primi SOLUTII pentru implementarea acestor cunostinte in cadrul societatii; 
- veti participa la exercitii practice in echipa, 
- veti efectua verificari on-line si veti afla modalitati de a gasi informatii privind pericolul pe 
care il pot avea substantele si amestecurile chimice si veti verifica daca acestea se supun 
proceselor de autorizare / restrictionare in domeniu. 

Pe tot parcursul seminarului vor fi facilitate discutiile si schimbul de experienta dintre lector 
si toti participantii la seminar. 
 
Tuturor cursantilor le oferim CONSULTANTA prin e-mail, IN MOD GRATUIT, timp de 1 an, 
raspunzand la orice intrebare sau problema legata de domeniul prezentat la seminar.  
 
In AGENDA de mai jos gasiti tematica ce va fi prezentata si discutata in cadrul seminarului. 
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Informatiile prezentate si discutate in cadrul seminarului sunt utile personalului care 
desfasoara activitati legate de utilizarea produselor chimice, cum ar fi: 

 evaluarea, planificarea si supravegherea lucrarilor de reparatii si intretinere ale 
echipamentelor si instalatiilor; 

 curatenia spatiilor de lucru;  
 procurarea, distributia si receptia; 
 manipularea si depozitarea; 
 laboratore si statii de tratare; 
 productia de substante si/sau amestecuri chimice; 
 efectuarea de inspectii pe linie de Securitate si Sanatate in Munca si Protectia 

Mediului; 
 elaborarea si/sau verificarea corectitudinii etichetelor si a Fiselor cu date de 

securitate in vederea utilizarii in siguranta produselor chimice. 
 

 
 

CINE PREZINTA? 
 

NICOLETA BUTNARU  
 

 Lector 
 Consultant de mediu, REACH si CLP 
 Specialist in managementul mediului 

 
Detine experienta mai mare de 16 ani in: 

 elaborarea si sustinerea de: 
- cursuri pentru pregatirea personalului in domeniul 

protectiei mediului, securitatii si sanatatii in munca, 
managementul produselor chimice si al deseurilor;  

- workshop-uri de management. 
 activitati de consultanta, audit intern, manager de mediu si 

responsabil deseuri. 
 

 

 

Este calificat ca: 
- Formator 
- Manager al Sistemului de Management de Mediu; 
- Manager al Sistemului de Management al Riscului; 
- Auditor intern al Sistemului de Management Integrat; 
- Auditor de mediu EMAS (Instrument european de Management de Mediu si 

Audit); 
- Responsabil de mediu; 
- Specialist in Managementul Deseurilor; 
- Specialist Securitatea Muncii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CE PRIMITI PARTICIPAND LA ACEST SEMINAR? 

 
 Informatii utile si practice aplicabile activitatilor pe care le desfasurati in cadrul 

societatii; 
 Studii de caz; 
 Filme in care se prezinta pericolele produselor chimice; 
 Materialul de curs in format electronic, materialele prezentate in cadrul seminarului si 

alte materiale suport; 
 Certificat de participare la seminar si Supliment descriptiv cu tematica parcursa si 

cunostintele dobandite; 
 Devenind clientul nostru veti beneficia de un discount de 25% la urmatoarele cursuri la 

care veti participa. 
 

 
 

CUM PARTICIPATI? 

Pentru a sustine seminarul la sediul companiei dumneavoastra va rugam sa ne contactati 
pentru a va transmite o oferta in care vom lua in considerare numarul de participanti si vom 
adapta tematica seminarului in functie de problemele pe care le intampinati in activitatea 
dumneavoastra.  

Durata de sustinere a seminarului poate fi modificata la o singura zi, axandu-ne pe informatiile 
specifice domeniului de activitate al companiei si tinand cont de disponibilitatea de participare a 
personalului la seminar. 

Pentru mai multe informatii va invitam sa ne contactati la numarul de telefon 0723 140 929 – 
Nicoleta Cornea. 

 
 
 
Va multumim si asteptam cu interes raspunsul dumneavoastra. 

Nicoleta Cornea 
Director Evenimente 
Best Training Solution SRL        
www.trainingsolution.ro 



 
 
 

AGENDA SI TEMATICA SEMINARULUI 

MANAGEMENTUL PRODUSELOR CHIMICE  
 

la SEDIUL companiei dumneavoastra 
 

ZIUA I 

09:00 – 10:30 

 Implementarea cerintelor Regulamentului CE 1907/2006 (REACH) in cadrul 
societatilor 

 Ce reprezinta “REACH” 
 Cum este afectat un utilizator din aval de procesele stabilite de REACH 

(inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor 
chimice) 

10:30 – 10:50 Pauza de cafea 

10:50 – 13:00 

 Care sunt obligatiile utilizatorului din aval 
 Ce obligatii aveti in rolul de importator 
 Care este legislatia nationala referitoare la obligativitatea aplicarii 

Regulamentului REACH 

13:00 – 14:00 Pauza de pranz 

14:00 – 16:00 

 Pericolele produselor chimice 
 La ce ne ajuta Regulamentul CE 1272/2008 (CLP) 
 Care sunt cerintele Regulamentului CLP 
 Ce informatii trebuie sa contina eticheta produsului chimic 

ZIUA II 

09:00 – 10:30 

 Pericolele produselor chimice 
 Ce reprezinta clasificarea si etichetarea armonizata 
 Unde poate fi vizualizat inventarul clasificarii si etichetarii 
 Pe ce site-uri putem gasi informatii despre produsele chimice si putem 

verifica daca sunt supuse procesului de autorizare sau restrictionare 
 Cum sunt clasificate pericolele produselor chimice 

10:30 – 10:50 Pauza de cafea 

10:50 – 13:00 

 Comunicarea pericolelor 
 Cum se realizeaza comunicarea pericolelor asociate produsului chimic 
 Ce informatii corecte, conform cerintelor legale actuale, trebuie sa contina 

Fisa cu date de securitate 
 In ce conditii nu se accepta Fisa cu date de securitate si produsul chimic 

primit de la furnizor 
 Ce facem cu Fisele cu date de securitate care nu corespund cerintelor 

legale actuale 

13:00 – 14:00 Pauza de pranz 

14:00 – 16:00 

 Cum se poate realiza comunicarea in cadrul lantului de aprovizionare  
 Ce metode de informare si instruire a lucratorilor pot fi utilizate 
 Cum se pot pregati utilizatorii din aval si distribuitorii pentru inspectiile 

REACH 
 Conditiile si regulile de depozitare ale substantelor chimice 

NOTA: Pentru seminarul sustinut la sediul companiei, pauzele si intervalul orar vor fi adaptate 
in functie de solicitarea dumneavoastra.  


